
DIA 307 

Leia Ezequiel 7.1 até 9.11 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 9.5-10 
 

            Os líderes espirituais de Israel promoviam abertamente suas 
crenças idólatras, e o povo abandonou Deus e seguiu-os. Líderes 
espirituais são especialmente responsáveis para o Senhor por terem 
recebido a missão de ensinar a verdade (veja Tg 3.1). Quando pervertem a 
verdade, podem afastar incontáveis pessoas de Deus e até causar a queda 
de uma nação. Não é de se surpreender, então, que quando o Altíssimo 
começou a julgar a nação, Ele principiou pelo templo e trabalhou nele 
(veja 1 Pe 4.17). Que triste é quando no templo, lugar em que deveriam 
estar ensinando a verdade de Deus, esses homens ensinavam mentiras. 
     A responsabilidade dos líderes é grande, mas não significa que pessoas 
comuns não sejam responsáveis por suas ações. O povo de Israel alegava 
que Deus havia abandonado a terra e não veria o pecado deles. Devemos 
avaliar, cuidadosamente, o ensinamento de nossos líderes. Somos 
responsáveis por nossas escolhas. Culpar outra pessoa não permitirá que 
escapemos do escrutínio de Deus. Devemos também ter cuidado para 
não justificar o pecado quando acharmos que o Pai abandonou-nos. Em 
vez disso, precisamos aceitar essas situações como testes. Você será fiel? 
 

Leia Hebreus 5.1-14 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE É MATURIDADE ESPIRITUAL? 

   O autor de Hebreus estava preocupado com a imaturidade espiritual de 
seu público. Ele queria dar aqueles irmãos um verdadeiro sustento 
espiritual, mas eles estavam agindo como bebês espirituais que 
necessitavam de alimentação básica, em vez de profundos ensinamentos e 
não estavam atentos à Palavra de Deus. Eles foram cristãos o tempo 
suficiente para ensinarem outros, mas a sua crescente insensibilidade 
havia lhes deixado espiritualmente desinteressados. Eles não tinham 
maturidade para discernir a diferença básica entre o certo e o errado. 
     Por essa razão, o autor desafiou-os a amadurecer para que ele pudesse 
apresentá-los a verdades mais profundas acerca da fé (Hb 6.1-3). Assim 
como em outras partes do Novo Testamento, maturidade em Hebreus tem 
a ver com a capacidade de discernir a verdade espiritual (1 Co 2.6). Os 
cristãos são exortados a ser maduros em seu pensamento (1 Co I4.20). O 
Corpo de Cristo amadurece mediante a capacitação dos cristãos e o 



conhecimento do Filho de Deus (Ef 4.11-16). O resultado é uma comunidade 
de fé unida em que o amor e a verdade edificam o Corpo de Cristo. 
     A maturidade espiritual não vem automaticamente com o tempo, mas 
com atenção à Palavra de Deus, pondo-a em prática em comunhão com a 
comunidade. 
 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 5.8,9 

 
     A vida humana de Jesus não era um roteiro que Ele seguia 
passivamente. Era a vida que escolheu livremente (Jo 10.17,18). Era um 
processo contínuo de tornar dele a vontade do Deus Pai. Jesus escolheu 
obedecer, embora a obediência tenha levado a sofrimento e morte. 
     Ao obedecer, Ele demonstrou Sua perfeição a nós, não para Deus ou 
para si mesmo. Na Bíblia, a ideia de perfeição, geralmente, refere-se à 
plenitude ou maturidade. Ao compartilhar de nossa experiência de 
sofrimento, Cristo tomou parte de nossa experiência humana 
completamente. Agora, Ele é capaz de oferecer salvação eterna àqueles 
que o obedecem. 
     A "eterna salvação" que nos foi oferecida significa que nosso veredito é 
invertido, nossa sentença é transferida e fomos admitidos na família de 
Deus. É uma mudança no destino, um despertar de esperança, uma vitória 
sobre a morte. A salvação faz uma pessoa voltar-se para o céu e inaugura 
uma vida de discipulado com o Cristo vivo. É o voto de Deus por você, o 
convite de Deus para você, e a energia de Deus investida em você. A 
salvação é o motivo pelo qual você pode sorrir pela manhã e descansar à 
noite. Deus ama-o, e você pertence a Ele. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Não desista de buscar o Senhor e a força que Ele dá. Empenhe-se em 

conhecê-lo mais profundamente.  

Leia Salmos 105.1-15 

Leia Provérbios 26.28 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a 
respeito do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


